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Inleiding

Dit document legt uit hoe een externe webserver kan worden gebruikt om een draadloze LAN-
controller (WLC) voor webverificatie op te zetten.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Basiskennis van de configuratie van Lichtgewicht Access Point (LAP’s) en Cisco WLC’s●

Basiskennis van lichtgewicht access point Protocol (LWAPP) en controle en provisioning van
draadloze access points (CAPWAP)

●

Kennis over het instellen en configureren van een externe webserver●



Kennis over het instellen en configureren van DHCP- en DNS-servers●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco 4400 WLC-software met firmware release 7.0.16.0●

Cisco 1131AG Series LAP●

Cisco 802.11a/b/g draadloze clientadapter voor firmware release 3.6●

Externe webserver waarop de logpagina voor de webverificatie wordt opgeslagen●

DNS en DHCP-servers voor adresoplossing en IP-adrestoewijzing voor draadloze clients●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Webverificatie is een Layer 3-beveiligingsfunctie die ervoor zorgt dat de controller geen IP-verkeer
(behalve DHCP- en DNS-gerelateerde pakketten) vanuit een bepaalde client toestaat totdat die
client correct een geldige gebruikersnaam en wachtwoord heeft opgegeven. Webverificatie is een
eenvoudige verificatiemethode zonder dat een applicatie voor leveranciers of klanten nodig is.

Webverificatie kan worden uitgevoerd met behulp van:

Standaard logvenster op de WLC●

Aangepaste versie van het standaard logvenster op de WLC●

Een aangepast inlogvenster dat u op een externe webserver vormt (externe webverificatie)●

Een aangepast inlogvenster dat u naar de controller downloadt●

Dit document biedt een configuratievoorbeeld om uit te leggen hoe u de WLC kunt configureren en
een inlogscript van een externe webserver kunt gebruiken.

Extern webverificatieproces

Met externe web authenticatie wordt de loginpagina die gebruikt wordt voor web authenticatie
opgeslagen op een externe webserver. Dit is de opeenvolging van gebeurtenissen wanneer een
draadloze client probeert om toegang te krijgen tot een WLAN-netwerk dat externe web-verificatie
heeft ingeschakeld:

De client (eindgebruiker) sluit aan op WLAN en opent een webbrowser en voert een URL in,
zoals www.cisco.com.

1.

De client stuurt een DNS-verzoek naar een DNS-server om www.cisco.com op te lossen
naar IP-adres.

2.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


De WLC stuurt het verzoek naar de DNS-server, die op zijn beurt www.cisco.com oplost naar
IP-adres en een DNS-antwoord stuurt. De controller stuurt het antwoord naar de klant door.

3.

De client probeert een TCP-verbinding met het www.cisco.com IP-adres te openen door het
TCP-SYN-pakket naar het www.cisco.com IP-adres te verzenden.

4.

De WLC heeft regels ingesteld voor de client en kan dus als een proxy voor www.cisco.com
fungeren. Het stuurt een TCP SYN-ACK-pakket naar de client met bron als IP-adres van
www.cisco.com. De client stuurt een TCP ACK-pakket terug om de drie manieren te
voltooien waarop TCP-handdruk wordt uitgevoerd en de TCP-verbinding volledig is ingesteld.

5.

De client verstuurt een HTTP Get Packet naar www.google.com. De WLC intercepteert dit
pakje, verstopt het voor omleiding verwerking. De HTTP-toepassingsgateway bereidt een
HTML-lichaam voor en stuurt het terug als antwoord op de HTTP-GET waarom door de client
is gevraagd. Dit HTML maakt de client naar de standaard webpagina URL van de WLC,
bijvoorbeeld http://<Virtual-Server-IP>/login.html.

6.

De client start vervolgens de HTTPS-verbinding naar de URL die de verbinding doorstuurt
naar de 1.1.1.1. Dit is het virtuele IP-adres van de controller. De client moet het
servercertificaat valideren of het negeren om de SSL-tunnel op te halen.

7.

Omdat externe web authenticatie is ingeschakeld, stuurt de WLC de client terug naar de
externe webserver.

8.

De externe web auth login URL wordt toegevoegd met parameters zoals AP_Mac_Address,
client_url (www.cisco.com) en action_URL die de client nodig heeft om contact op te nemen
met de controller webserver.Opmerking: Action_URL vertelt de webserver dat de
gebruikersnaam en het wachtwoord op de controller zijn opgeslagen. De geloofsbrieven
moeten worden teruggestuurd naar de controleur om echt te worden bevonden.

9.

De URL van de externe webserver leidt de gebruiker naar een inlogpagina.10.
De loginpagina neemt gebruikersaanmeldingsgegevens in en stuurt het verzoek terug naar
de action_URL, bijvoorbeeld http://1.1.1.1/login.html, van de WLC webserver.

11.

De WLC webserver geeft de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de verificatie door.12.
WLC initieert de RADIUS-serveraanvraag of gebruikt de lokale database in de WLC en
authenticeert de gebruiker.

13.

Als verificatie succesvol is, stuurt de WLC webserver de gebruiker door naar de
geconfigureerde URL of naar de URL waarmee de client is gestart, zoals www.cisco.com.

14.

Als verificatie mislukt, stuurt de WLC-webserver gebruiker terug naar de URL van de klant.15.
Opmerking: Om externe webverificatie te configureren voor het gebruik van andere poorten dan
HTTP en HTTPS, geeft u deze opdracht uit:

(Cisco Controller) >config network web-auth-port

<port>         Configures an additional port to be redirected for web authentication.

Netwerkinstelling

Het configuratievoorbeeld gebruikt deze instelling. Een LAP is geregistreerd bij de WLC. U moet
een WLAN-gast configureren voor de gastgebruikers en webverificatie voor de gebruikers
inschakelen. U moet er ook voor zorgen dat de controller de gebruiker omwijst naar de externe
URL van de webserver (voor externe webverificatie). Op de externe webserver wordt de
weblogpagina gehost die voor verificatie wordt gebruikt.

De gebruikersreferenties moeten worden gevalideerd tegen de lokale database die op de
controller wordt bijgehouden. Na succesvolle authenticatie moeten de gebruikers toegang tot de



WLAN-gast krijgen. De controller en andere apparaten moeten voor deze installatie worden
geconfigureerd.

Opmerking: U kunt een aangepaste versie van het inlogscript gebruiken, die voor webverificatie
wordt gebruikt. U kunt een voorbeeldwebverificatie-script downloaden van de pagina Cisco
Software Downloads. Bijvoorbeeld, voor de 4400 controllers, navigeer naar producten > Draadloze
LAN-controller > Standalone controllers > Cisco 4400 Series draadloze LAN-controllers > Cisco
4404 draadloze LAN-controller > Software op chassis > Draadloze LAN-controller-web
verificatiebundel-1.0.1 en download webauth_bundle.zip bestand.

Opmerking: de aangepaste webauth bundle heeft een limiet van 30 tekens voor bestandsnamen.
Zorg ervoor dat er geen bestandsnamen binnen de bundel meer dan 30 tekens zijn.

Opmerking: Dit document gaat ervan uit dat de DHCP-, DNS- en externe webservers zijn
geconfigureerd. Raadpleeg de toepasselijke documentatie van derden voor informatie over de
manier waarop u de DHCP-, DNS- en externe webserver kunt configureren.

Configureren

Voordat u de WLC voor externe web authenticatie configureren moet u de WLC voor
basisbediening configureren en de LAP's registreren bij de WLC. Dit document gaat ervan uit dat
de WLC is ingesteld voor een eenvoudige bediening en dat de LAP's zijn geregistreerd op de
WLC. Raadpleeg Lichtgewicht AP (LAP)-registratie naar een draadloze LAN-controller (WLC) als
u een nieuwe gebruiker bent die probeert de WLC in te stellen voor basisbediening met LAN’s.

Volg deze stappen om de LAP's en WLC te configureren voor deze instelling:

Een dynamische interface voor de gebruikers van de Gast maken1.
Maak een Preverificatie ACL2.
Een lokale database op de WLC maken voor gebruikers in de gast3.

//www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
//www.cisco.com/cisco/software/navigator.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml


Configuratie van WLC voor Externe Webverificatie4.
WLAN’s configureren voor Guest-gebruikers5.

Een dynamische interface voor de gebruikers van de Gast maken

Voltooi deze stappen om een dynamische interface voor de gastgebruikers te maken:

Kies in de WLC GUI, controllers > interfaces.Het venster Interfaces verschijnt. Dit venster
toont de interfaces die op de controller zijn ingesteld. Dit omvat de standaardinterfaces, die
de interface van het beheer, de verbinding van de manager, de virtuele interface en de
interface van de servicepoort en de door de gebruiker gedefinieerde dynamische interfaces
zijn.

1.

Klik op Nieuw om een nieuwe dynamische interface te maken.2.
In het venster Interfaces > New, voer de interfacenaam en de VLAN-id in. Klik vervolgens op
Toepassen.In dit voorbeeld, wordt de dynamische interface genoemd gast en VLAN ID
toegewezen
10.

3.



In het venster Interfaces > Bewerken, voor de dynamische interface, voer het IP-adres, het
subnetmasker en de standaardgateway in. Pas het aan een fysieke poort op WLC toe, en
voer het IP adres van de DHCP-server in. Klik vervolgens op
Toepassen.

4.

Maak een Preverificatie ACL

Wanneer u een externe webserver voor webverificatie gebruikt, hebben sommige WLC-platforms
een pre-verificatie nodig voor de externe webserver (Cisco 5500 Series Controller, een Cisco
2100 Series Controller, Cisco 2000 Series en de controllernetwerkmodule). Voor de andere WLC-
platforms is de pre-authenticatie ACL niet verplicht.

Het is echter een goede praktijk om een preauthenticatie ACL voor de externe webserver te
configureren bij gebruik van externe webverificatie.

Voltooi deze stappen om de voorauthenticatie ACL voor het WLAN te configureren:

Kies in de WLC GUI, Security > Access Control Lists.Dit venster staat u toe om huidige1.



ACL's te bekijken die vergelijkbaar zijn met standaardfirewall ACL's.
Klik op Nieuw om een nieuwe ACL te maken.2.
Voer de naam van ACL in en klik op Toepassen.In dit voorbeeld, wordt ACL genoemd pre-
Auth-for-Extern-Web-
Server.

3.

Klik op Bewerken voor de nieuwe ACL die is gemaakt.Het venster ACL > Bewerken
verschijnt. Dit venster laat de gebruiker nieuwe regels definiëren of regels van ACL wijzigen
die bestaan.

4.

Klik op Nieuwe regel toevoegen.5.
Defineer een ACL-regel die toegang voor de klanten tot de externe webserver mogelijk
maakt.In dit voorbeeld is 172.16.1.92 het externe IP-adres van de
webserver.

6.



Klik op Toepassen om de wijzigingen aan te
geven.

7.



Een lokale database op de WLC maken voor gebruikers in de gast

De gebruikersdatabase voor de gastgebruikers kan ofwel worden opgeslagen in de lokale
database van de draadloze LAN-controller, of worden opgeslagen extern van de controller.

In dit document wordt de lokale gegevensbank op de controller gebruikt om gebruikers te
authentiseren. U moet een lokale netgebruiker maken en een wachtwoord definiëren voor de
inlognaam van de webverificatie. Voltooi deze stappen om de gebruikersdatabase in de WLC te
maken:

Selecteer vanuit de WLC GUI de optie Beveiliging.1.
Klik op Local Net Gebruikers in het AAA menu
links.

2.

Klik op Nieuw om een nieuwe gebruiker te maken.Een nieuw venster toont dat om
gebruikersnaam en wachtwoordinformatie vraagt.

3.



Voer een gebruikersnaam en een wachtwoord in om een nieuwe gebruiker te maken en
bevestig het wachtwoord dat u wilt gebruiken.Dit voorbeeld maakt de gebruiker genaamd
Gebruiker1.

4.

Voeg, indien u wilt, een beschrijving toe.Dit voorbeeld gebruikt Guest Gebruiker1.5.
Klik op Toepassen om de nieuwe gebruikersconfiguratie op te
slaan.

6.

Herhaal stap 3-6 om meer gebruikers aan de database toe te voegen.7.

Configuratie van WLC voor Externe Webverificatie

De volgende stap is het configureren van de WLC voor de externe web authenticatie. Voer de
volgende stappen uit:

Kies in de GUI van de controller Beveiliging > Web Auth > Web Login Page om toegang te
krijgen tot de weblogpagina.

1.

Kies in het vervolgkeuzevenster voor Webverificatie een externe optie (omleiden naar
externe server).

2.

In het gedeelte Externe Webserver voegt u de nieuwe externe webserver toe.3.
Voer in het veld URL na inloggen de URL in van de pagina waarop de eindgebruiker bij4.



succesvolle verificatie wordt omgeleid naar. Voer in het veld Externe webverbinding de URL
in waar de logpagina op de externe webserver is
opgeslagen.

Opmerking: In WLC versies 5.0 en hoger kan de logout pagina voor webverificatie ook
worden aangepast. Raadpleeg de pagina's Aanwijzen, Aanmelden, mislukken en Uitloggen
per WLAN-gedeelte van de configuratiegids voor draadloze LAN-controllers,5.2 voor meer
informatie over de manier waarop u deze kunt configureren.
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WLAN’s configureren voor Guest-gebruikers

De laatste stap is WLAN’s te maken voor de gastgebruikers. Voer de volgende stappen uit:

Klik op WLAN’s van de controller GUI om een WLAN-functie te maken.Het WLAN-venster
verschijnt. Dit venster toont de WLAN’s die op de controller zijn geconfigureerd.

1.

Klik op New om een nieuwe WLAN te configureren.In dit voorbeeld, wordt WLAN genoemd
Guest en de WLAN-id is 1.

2.

Klik op Apply
(Toepassen).

3.

In het venster WLAN > Bewerken definieert u de parameters die specifiek zijn voor
WLAN.Kies in het tabblad Algemeen de juiste interface in het veld Interfacenaam.Dit
voorbeeld brengt de dynamische interface gast in kaart die eerder aan de WLAN-gast werd
gemaakt.

4.



Ga naar het tabblad Beveiliging. Onder Layer 2 Security wordt geen geselecteerd in dit
voorbeeld.Opmerking: Web authenticatie wordt niet ondersteund bij 802.1x authenticatie. Dit
betekent dat u geen 802.1x of een WAP/WAP2 met 802.1x kunt kiezen als Layer 2
beveiliging wanneer u web authenticatie gebruikt.Web authenticatie wordt ondersteund met
alle andere Layer 2
veiligheidsparameters.

In het veld Layer 3 security controleert u het vakje Web Policy en kiest u de optie
Verificatie.Deze optie wordt gekozen omdat de web authenticatie wordt gebruikt om de
draadloze gastklanten voor de authenticatie te zorgen.Kies de juiste Preverificatie ACL in het
vervolgkeuzemenu.In dit voorbeeld, wordt de voorauthenticatie ACL gebruikt die eerder werd
gemaakt.Klik op Apply
(Toepassen).



Verifiëren

De draadloze client komt naar boven en de gebruiker voert de URL in, zoals www.cisco.com, in de
webbrowser. Omdat de gebruiker niet voor echt is bevonden, stuurt de WLC de gebruiker terug
naar de externe URL voor weblogaanmelding.

De gebruiker wordt gevraagd naar de gebruikersreferenties. Nadat de gebruiker de
gebruikersnaam en het wachtwoord heeft opgegeven, wordt de inlogpagina door de gebruiker
ingeschreven en wordt het verzoek teruggestuurd naar het Action_URL voorbeeld,
http://1.1.1.1/login.html, van de WLC webserver. Dit wordt geleverd als een invoerparameter voor
de klant om URL door te sturen, waar 1.1.1.1 het Virtuele Interface Adres op de switch is.

De WLC authenticeert de gebruiker aan de lokale database die in de WLC is ingesteld. Na
succesvolle authenticatie stuurt de WLC webserver de gebruiker door naar de geconfigureerde
URL of naar de URL waarmee de client is gestart, zoals www.cisco.com.





Problemen oplossen

Gebruik deze debug-opdrachten om problemen met uw configuratie op te lossen.

zuiver wissen van het wiskundeadres <client-MAC-adres xx:xx:xx:xx:xx:xx>●

debug a allen activeren●

debug van de toestand van peers●

debug pem-gebeurtenissen activeren●

debug-bericht van DHCP●

debug van TCP-pakketjes●

bug van pm ssh-appgw activeren●

debug van pm ssh-tcp●

Gebruik dit gedeelte om de configuratie van het probleem op te lossen.

Clients die zijn omgeleid naar een externe webverificatieserver ontvangen een
certificaatwaarschuwing

Probleem: Wanneer klanten aan de externe server van de Web Verificatie van Cisco worden
omgeleid, ontvangen zij een certificaatwaarschuwing. Er is een geldig certificaat op de server en
als u direct verbinding maakt met de externe web authenticatieserver, wordt de
certificaatwaarschuwing niet ontvangen. Is dit omdat het virtuele IP-adres (1.1.1.1) van de WLC
aan de cliënt wordt aangeboden in plaats van het eigenlijke IP-adres van de externe web-
authenticatieserver die met het certificaat verbonden is?

Oplossing: Ja. Of u al dan niet lokale of externe web authenticatie uitvoert, u raakt nog steeds de
interne webserver op de controller. Wanneer u zich opnieuw naar een externe webserver richt,
ontvangt u nog steeds de certificaatwaarschuwing van de controller, tenzij u een geldig certificaat
hebt op de controller zelf. Als de herleiding naar https wordt verzonden, ontvangt u de
certificaatwaarschuwing van de controller en van de externe webserver, tenzij beide een geldig



   

certificaat hebben.

Om de certificaatwaarschuwingen in hun geheel af te schaffen, moet u een basiscertificaat
hebben dat is afgegeven en gedownload op uw controller. Het certificaat wordt afgegeven voor
een naam van de host en u zet die naam in het DNS-hostnaamvenster onder de virtuele interface
van de controller. U moet de hostnaam ook aan uw lokale DNS-server toevoegen en deze naar
het virtuele IP-adres (1.1.1.1) van de WLC verwijzen.

Raadpleeg de CSR-generatie (certificaataanvraag) voor een certificaat van derden op een WLAN-
controller (WLC) voor meer informatie.

Fout: "pagina kan niet worden weergegeven"

Probleem: Nadat de controller is bijgewerkt naar 4.2.61.0 wordt de "pagina kan niet worden
weergegeven" foutmelding weergegeven als u een gedownload webpagina voor webverificatie
gebruikt. Dit werkte ruim vóór de upgrade. De standaard interne webpagina-ladingen zonder
problemen.

Oplossing: Vanaf WLC versie 4.2 en later wordt een nieuwe optie geïntroduceerd waarbij u
meerdere aangepaste logpagina's kunt kiezen voor Webex-verificatie.

Om de webpagina-lading correct te hebben, is het niet voldoende om het web-authenticatietype in
te stellen zoals mondiaal aangepast in Security > Web Auth > Web login pagina. Het moet ook op
een bepaalde WLAN worden geconfigureerd. Voltooi de volgende stappen om dit te doen:

Log in op de GUI van de WLC.1.
Klik op het tabblad WLAN’s en toegang tot het profiel van de WLAN’s dat is geconfigureerd
voor Web-verificatie.

2.

Klik in de WLAN > pagina bewerken op het tabblad Beveiliging. Kies vervolgens Layer 3.3.
Kies op deze pagina Geen als Layer 3 security.4.
Controleer het vakje Web Policy en kies de optie Verificatie.5.
Schakel het vakje Gespreksconfiguratie Inschakelen in, kies Aangepaste (gedownload) als
type webauteur en selecteer de gewenste logpagina in het menu Aanmelden. Klik op Apply
(Toepassen).

6.

Gerelateerde informatie

Configuratievoorbeeld van draadloze LAN-controllers●

Video: Web-verificatie op Cisco draadloze LAN-controllers (WLC’s)●

Configuratievoorbeeld van VLAN’s voor draadloze LAN-controllers●

Configuratievoorbeeld voor draadloos LAN-controller en lichtgewicht access point●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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